
 

DRODZY RODZICE! 

 

W nadchodzącym tygodniu  16.03.2020r. -20.03.2020r. 

planowaliśmy zrealizować temat „Wiosno przybywaj do nas!”. 

 

W przyszłym tygodniu kontynuowalibyśmy w przedszkolu 

rozmowę o wiosennych zmianach w przyrodzie, o rozkwitających 

pączkach, powracających ptakach. Dowiedzielibyśmy się w jakiej 

kolejności przylatują ptaki na wiosnę, jak wygląda czapla, 

skowronek i trznadel, co to znaczy, że wiosna „wybucha”, które 

kwiaty są oznaką wiosny. Dzieci kontynuowałyby „wiosenną 

matematykę”, słuchając zagadek matematycznych,                  

a następnie przeliczając w zakresie do 10 przy. Rozmawialibyśmy 

również o tym, jak wiosną należy dbać o zdrowie. 

Dowiedzielibyśmy się o starym ludowym zwyczaju i symbolu 

odchodzącej zimy – topieniu marzanny. Wykonalibyśmy 

samodzielnie według własnego pomysłu kukiełkę marzanny. 

Przypomnielibyśmy  literę g na przykładzie wyrazu globus                        

i wykonalibyśmy wiele ćwiczeń utrwalających sposób jej pisania 

oraz miejsce w liniaturze.  

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć 

swoje dziecko?  



W codziennych sytuacjach warto kontynuować z dzieckiem 

utrwalanie nazw ptaków i roślin. Możecie oglądać różnego 

rodzaju albumy o ptakach powracających na wiosnę, obejrzeć film 

o budzącej się przyrodzie. Aby ćwiczyć dodawanie w zakresie do 

10, warto przeliczać przedmioty codziennego użytku. Podczas 

posiłków można również utrwalać znajomość produktów 

spożywczych bogatych w witaminy.  

 

 

W tym kolejnym tygodniu 23.03.2020r. do 27.03.2020r tematyką 

wiodącą miały być „Zwierzęta na wsi”. 

 

W kolejnym tygodniu rozmawialibyśmy w przedszkolu  

o wszystkim, co dzieje się na wiejskim podwórku. Dzieci 

dowiedziałyby się, jakie zwierzęta żyją w wiejskiej zagrodzie. 

Samodzielnie wyszukiwałyby w książkach i weryfikowały 

informacje dotyczące ich wyglądu i zwyczajów. Rozpoznawałyby 

dźwięki wydawane przez zwierzęta, dopasowywały nazwę 

zwierzęcia i ilustracje je przedstawiające do dźwięku, który 

wydaje. Wykonałyby wiele ćwiczeń w dodawaniu w zakresie 10. 

Poznałyby w literę ł na podstawie wyrazu łapa   i uczestniczyłyby 

w wielu zabawach językowych, utrwalających jej zapis i miejsce 



 w słowach. Rozpoznawałyby zmysłem dotyku, smaku i zapachu 

różne rodzaje produktów mlecznych.  

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć 

swoje dziecko?  

Aby utrwalić wiadomości o zwierzętach gospodarczych, 

możecie Państwo  w domu przeglądać wspólnie z dziećmi albumy, 

książki i filmy związane z tematyką rolniczą. Dzieci powinny 

próbować czytać proste teksty z poznanych liter. Warto  

w codziennych sytuacjach ćwiczyć dodawanie elementów  

w zakresie 10. Możecie też spróbować zrobić z dzieckiem jogurt 

owocowy. 

 

 

Z pozdrowieniami 

Nauczycielki z grupy V Smerfy 

 

 

 

 


